
Aerosolen blijven lang
hangen in onvoldoende
geventileerde liftcabine
23 september 2020

Aerosolen, die kleine respiratoire deeltjes bevatten,
worden steeds meer gezien als een mogelijk belangrijke
wijze van overdracht van corona; ook de WHO wees
onlangs op de mogelijke rol die ze spelen, mede naar
aanleiding van eerder onderzoek van Bonn en collega’s
over de invloed van goede ventilatie op de verspreiding
van aerosolen. De onderzoekers hebben nu onderzocht
hoe lang aerosoldruppeltjes blijven hangen in de besloten
ruimte van een ziekenhuislift.

Simulatie van een enkele hoest

De onderzoekers bootsen een reeks van enkele hoesten
na met behulp van een speciaal ontworpen spuitstuk.
Daarmee verspreidden ze een gecontroleerde
hoeveelheid druppels, met dezelfde grootteverdeling als
verdampte ademhalingsdruppels van een enkele hoest.
Om de aerosolen in de lift vervolgens te kunnen
detecteren, gebruikten ze een laser die de aerosoldeeltjes
laat oplichten, zodat hun aantallen geteld kunnen worden.
De experimenten werden uitgevoerd in liftcabines tijdens
normaal gebruik, waarbij de deur ongeveer 10 tot 20% van

https://www.uva.nl/content/nieuws/persberichten/2020/05/goede-ventilatie-cruciaal-voor-coronabestrijding.html


de tijd open is. ‘We vonden dat het normaal gesproken 12
tot 18 minuten duurt voordat het aantal aerosoldeeltjes
honderd keer minder is geworden tijdens zulk normaal
gebruik, zowel in middelgrote als grote liftcabines’ aldus
Bonn. ‘Bij permanent geopende liftdeuren wordt deze tijd
gereduceerd tot 2 tot 4 minuten.’

Met corona geïnfecteerd speeksel van
ziekenhuispatiënten die een relatief lichte vorm van
corona hebben, kunnen tussen de tienduizend en één
miljard RNA-kopieën per 1 milliliter sputum (opgehoest
speeksel en slijm) bij zich dragen. Een waarde van een
miljard impliceert ruwweg één virusdeeltje per
aerosoldruppel met een straal van 5 micrometer.
Luidruchtig spreken kan tot enkele honderdduizenden
druppeltjes per minuut opleveren, terwijl één enkele hoest
al een paar miljoen druppeltjes kan produceren. Het
inademen van de lucht na het spreken of hoesten van een
geïnfecteerde patiënt in een lift impliceert dan een
potentiële opname van tientallen tot vele duizenden RNA-
kopieën van COVID-19 per minuut, afhankelijk van de
besmettelijkheid van de geïnfecteerde patiënt. Het is niet
bekend wat de minimale besmettelijke dosis is; er wordt
echter gedacht dat de ernst van de
coronaziekteverschijnselen evenredig is met de dosis
waarmee de besmetting plaatsvindt, wat impliceert dat
overdracht door aerosolen tot relatief mildere symptomen
kan leiden dan overdracht via direct contact.



Ventilatie optimaliseren

De onderzoekers raden aan om liftdeuren, indien mogelijk,
langer open te laten staan en zo min mogelijk te praten en
te hoesten in een lift, of een adequaat gezichtsmasker te
dragen. Ook wijzen zij op het belang van het optimaliseren
van de ventilatie en het verhogen van de mechanische
ventilatiecapaciteit. Van Rijn: ‘Het bleek dat de ventilatie in
alle bestuurde liften in ruststand na 1 à 2 minuten
automatisch wordt uitgeschakeld. Dit kan natuurlijk
makkelijk worden verlengd door de besturingssoftware te
herprogrammeren. In de meeste ziekenhuisliften zit de
ventilator in het plafond en wordt de lucht uit de cabine
afgevoerd naar de liftschacht. Een mogelijke maatregel is
het omkeren van de stromingsrichting van de ventilator,
waardoor een eenrichtingsstroom van frisse lucht vanuit
het plafond naar de vloer van de liftcabine ontstaat.’

Het onderzoek werd gedaan door natuurkundigen van het
Institute of Physics van de UvA in samenwerking met
medisch onderzoekers Aernout Somsen (Cardiologie
Centra Nederland), Leonard Hofstra en Reinout Bem
(beiden Amsterdam UMC).
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Goede ventilatie cruciaal
voor coronabestrijding
28 mei 2020

Het onderzoek werd gedaan door natuurkundigen Daniel
Bonn, Stefan Kooij en Cees van Rijn van het Institute of
Physics van de UvA in samenwerking met medisch
onderzoekers Aernout Somsen (Cardiologie Centra
Nederland) en Reinout Bem (Amsterdam UMC).

Druppels: klein en groot

De onderzoekers vroegen gezonde proefpersonen om te
spreken en te hoesten, en analyseerden vervolgens met
behulp van laserlicht de druppeltjes die daarbij
vrijkwamen. Zowel tijdens het spreken als tijdens het
hoesten werden grote hoeveelheden kleine druppeltjes
waargenomen, grofweg tussen de 1 en 10 micrometer
groot. Bij het hoesten kwamen bovendien grotere
druppels vrij, tot een millimeter in doorsnede. Die laatste
druppels vallen echter binnen een seconde naar de grond,
en hebben daardoor een betrekkelijk kleine kans om
virussen over te dragen.



Druppels die ontstaan bij het hoesten, kunnen met behulp van lasertechnieken worden

gefotografeerd. Grote druppels vallen binnen een seconde naar de grond, maar de

kleine druppeltjes kunnen meerdere minuten in de lucht blijven hangen.

De kleine druppeltjes, daarentegen, zweven – door de
grote luchtweerstand die ze ervaren – maar heel
langzaam naar de grond toe. De onderzoekers ontdekten
dat zulke druppeltjes meerdere minuten in de lucht
kunnen blijven hangen. Nadat iemand een keer hoest,
duurt het ongeveer vijf minuten voordat het aantal kleine
druppeltjes in de lucht gehalveerd is. De mini-druppeltjes
zijn daardoor potentieel heel gevaarlijk als het gaat om
overdracht van het Coronavirus.

Het belang van ventilatie

Toen het experiment werd herhaald in een goed
geventileerde ruimte, verbeterden de resultaten
dramatisch. Na het aanzetten van een mechanisch
ventilatiesysteem verdween de helft van de druppeltjes in
tweeëneenhalve minuut uit de lucht. En in een kamer



waarin ook een raam en een deur geopend waren, was het
aantal druppeltjes zelfs al na dertig seconden gehalveerd
– tien keer zo snel als in de kamer zonder ventilatie.

De uitkomsten zijn van belang om betere
voorzorgsmaatregelen te kunnen nemen tegen de verdere
verspreiding van het coronavirus. Voldoende afstand tot
elkaar houden is in bijvoorbeeld het openbaar vervoer niet
genoeg om de risico’s te beperken; ventilatie is van
minstens even groot belang. Doordat druppeltjes lang
aanwezig blijven is ook het gebruik van apps die alleen de
nabijheid van anderen meten onvoldoende. De
onderzoekers bevelen de gezondheidsautoriteiten aan om
met maatregelen te komen die waar mogelijk goede
ventilatie in publieke ruimtes garanderen.
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Onderzoek naar verband
tussen Q-koorts en
coronavirus
30 apr 2020

  •  

leestijd 5 minuten

  •  

6 keer bekeken

Er is een onderzoek gestart naar de relatie tussen
mensen die ernstig ziek worden door het coronavirus
en Q-koorts. Dat meldt Q-koortsdeskundige Alfons
Olde Loohuis aan Zembla. Tot nu toe is bij 32
overleden coronapatiënten gekeken of er antistoffen



tegen de Q-koortsbacterie in hun bloed aanwezig
waren. Dat bleek bij ongeveer veertig procent het
geval. 

“Bij Q-koorts wordt ongeveer zestig procent niet ziek en
veertig wel.” Uit de kleine meting die nu bij overleden
patiënten uit Noordoost-Brabant is gedaan, kun je volgens
Olde Loohuis nog geen conclusies trekken. Daarvoor is de
onderzochte groep veel te klein. De gegevens vragen om
uitgebreider onderzoek.

'Fijnstof speelt een rol in de coronacrisis'

Volgens oud-huisarts Olde Loohuis staat vast dat “het
immuunsysteem belast wordt door fijnstof afkomstig van
geitenhouderijen”. Er zijn volgens de Q-koortsexpert
signalen dat fijnstof ook een rol speelt in de coronacrisis.
En daarin staat hij niet alleen.

Italiaanse onderzoekers vermoeden ook een verband met
fijnstof. Ze ontdekten dat het coronavirus kan hechten aan
fijnstof en zo grote afstanden kan afleggen door de lucht.
Ze vonden het virus in luchtmonsters in de buurt van een
industriecomplex in de zwaar getroffen stad Bergamo.

Eerder concludeerden Italiaanse onderzoekers al dat de
uitbraak van het coronavirus veel heftiger is in de Noord-
Italiaanse regio’s met zware industrie. De regio’s horen bij
de gebieden met de slechtste luchtkwaliteit van heel
Europa.

https://www.nu.nl/klimaat/6047747/coronavirus-kon-meeliften-op-luchtvervuiling-boven-noord-italie.html
https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2020.04.11.20061713v1


Ook onderzoekers van de gerenommeerde Amerikaanse
universiteit Harvard constateerden dat wanneer er in de
jaren voorafgaand aan een pandemie meer fijnstof in de
lucht is, er tijdens een pandemie meer mensen sterven. 

Noordoost-Brabant weer zwaar getroffen

Eind februari werd in Nederland de eerste coronapatiënt
opgenomen in het ziekenhuis. Dat gebeurde in Tilburg in
Midden-Brabant. Het virus verspreidde zich vervolgens in
rap tempo over de rest van Nederland. Het RIVM houdt de
zwaarst getroffen regio’s op kaarten bij. Het gaat dan om
ziekenhuisopnamen en sterfgevallen. Wie de kaarten
bekijkt ziet dat onder meer Noordoost-Brabant
bovengemiddeld zwaar is getroffen. 

Die verdeling lijkt volgens Olde Loohuis erg op de Q-
koortsuitbraak tussen 2007 en 2011. “Je ziet op de
kaarten een golfbeweging die begint in Midden-Brabant
en die zich naar het Noordoosten beweegt. Dat was bij de
Q-koorts ook zo. Noordoost-Brabant werd hard getroffen
en had relatief veel zieken. Die specifieke beweging op de
kaart vraagt om meer onderzoek naar de intensieve
veehouderij.” 

Q-koorts verspreidde zich via besmette melkgeiten en
schapen, maar is niet van mens op mens overdraagbaar,
zoals bij het coronavirus. Een besmetting kun je krijgen
door het inademen van lucht waar de bacterie in zit.

https://www.bnnvara.nl/zembla/artikelen/rivm-wil-onderzoek-naar-verband-tussen-luchtkwaliteit-en-coronasterfte


Geitenstallen hebben effect op weerstand
omwonenden
Dat geitenstallen een effect hebben op de weerstand van
omwonenden, bleek onlangs nog uit onderzoek van het
RIVM in de provincies Gelderland, Limburg, Overijssel,
Utrecht en Brabant. Mensen die op een kilometer afstand
of minder van een geitenhouderij wonen, hebben een
verhoogde kans op longontsteking. Bij gebieden minder
dan 500 meter van een geitenhouderij is er sprake van
circa 70 procent meer longontsteking en bij een kilometer
is er sprake van circa 20 procent meer longontsteking ten
opzichte van gebieden waar geen geitenhouderij staat.
Ook het coronavirus kenmerkt zich door klachten aan de
longen en luchtwegen.

In de uitzending van donderdag 30 april 2020 gaat
Zembla terug naar het Brabantse dorp Herpen waar in
2007 de Q-koorts uitbrak. In het dorp komen we mensen
tegen die destijds besmet raakten met Q-koorts en nu het
coronavirus hebben. 

Olde Loohuis is 35 jaar werkzaam geweest als huisarts,
waarvan 32 jaar in Herpen in Noordoost-Brabant. Als
deskundige op het gebied van zoönosen volgt hij de
uitbraak van het coronavirus op de voet:

Luchtwegen gevoeliger door fijnstof van
geitenhouderijen

“Er is een achtergrondbelasting door fijnstof afkomstig

https://www.bnnvara.nl/zembla/artikelen/ook-in-gelderland-overijssel-en-utrecht-relatie-tussen-geiten-en-longontsteking
https://www.bnnvara.nl/zembla/artikelen/huisarts-in-crisistijd


van geitenhouderijen, dat maakt de luchtwegen
gevoeliger, ontvankelijker en kwetsbaarder. Die
samenstelling van fijnstof wijkt af van bijvoorbeeld fijnstof
van snelwegen. Q-koorts heeft in Noordoost-Brabant
heftig toegeslagen. Dat corona hier ook zo heftig
huishoudt, is iets dat we echt heel goed moeten
onderzoeken.”

Carnaval als katalysator

Viroloog Ab Osterhaus is sceptisch over de grootte van de
rol van de luchtkwaliteit bij de heftigheid van de uitbraak
van het coronavirus. “Een slechte luchtkwaliteit kan
hooguit betekenen dat je weerstand wat lager is en je
gevoeliger bent voor een infectie.” Volgens de viroloog is
de coronapiek in Brabant te verklaren door carnaval. “Dat
krijg je als je op vakantie gaat naar besmet gebied,
terugkomt en dan niet het advies krijgt om in quarantaine
te gaan, maar met z’n allen gaat carnavallen.”

Olde Loohuis erkent dat carnaval een katalysator is
geweest. “Ik denk ook dat het in die volgorde is gebeurd:
vakantie en carnaval. Carnaval is een extreem immuun
stresserende situatie (stress/verzwakt het
immuunsysteem, red.) waarin we net als opgehokte
dieren, bij elkaar zitten in kleine cafés. Maar die beweging
op de kaarten naar het noordoosten die plaatsvond na
carnaval. Dat is het vreemde.” 

Dat de Q-koortsbacterie zo hardnekkig is, zou volgens



Olde Loohuis een rol kunnen spelen bij het hoge aantal
ernstig zieke coronapatiënten in Noordoost-Brabant. “Het
risico om ernstig ziek te worden zou hoger kunnen zijn
doordat het lichaam nog niet helemaal hersteld is van Q-
koorts. Het lichaam heeft zeker tien jaar nodig om de
bacterie op te ruimen.” 

Daarom is het volgens de Q-koortsdeskundige belangrijk
om na te gaan of Q-koortspatiënten
oververtegenwoordigd zijn bij het aantal
coronaslachtoffers. De komende tijd probeert Olde
Loohuis zijn onderzoek op grotere schaal voort te zetten.
Daarover is hij in gesprek met microbiologen. 

Aangekondigde onderzoeken

Het RIVM is intussen aan het verkennen of het op korte
termijn kan deelnemen aan een internationaal onderzoek
naar de relatie tussen luchtkwaliteit en sterfte door
corona. Dat liet het instituut begin april aan Zembla weten.

In Brabant zijn er steeds meer politieke partijen die ook
willen dat er een onderzoek komt naar een mogelijk
verband tussen luchtkwaliteit en het coronavirus in
Brabant. "Alle alarmbellen zijn inmiddels al twee keer
afgegaan”, zeiden politici van Provinciale Staten tegen
Omroep Brabant. Ook de GGD heeft volgens de omroep
toegezegd in de toekomst een onderzoek naar het
verband te starten.

Meer dan 600.000 geiten

https://www.bnnvara.nl/zembla/artikelen/rivm-wil-onderzoek-naar-verband-tussen-luchtkwaliteit-en-coronasterfte


Ondanks ruimingen als het gevolg van de q-koortsuitbaak,
is het aantal geiten in Nederland de laatste twintig jaar
ruim verdrievoudigd. Het aantal steeg in 2019 ten
opzichte van 2018 met 4,5 procent naar 614 duizend
dieren. Bijna de helft van alle geiten bevinden zich in
Brabant.

Altijd op de hoogte blijven van het
laatste nieuws?

Schrijf je in voor de ZEMBLA-nieuwsbrief en ontvang
wekelijks als eerste onze beste nieuwsverhalen,
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RIVM wil onderzoek naar
verband tussen
luchtkwaliteit en
coronasterfte

Het RIVM is aan het verkennen of het op korte termijn
kan deelnemen aan een internationaal onderzoek naar
de relatie tussen luchtkwaliteit en sterfte door corona.
Dat laat het instituut desgevraagd aan Zembla weten.
Dat er mogelijk een verband is, blijkt uit onlangs
gepubliceerd onderzoek van de gerenommeerde
Amerikaanse Universiteit Harvard.
 
Onderzoekers van Harvard constateerden dat een
minimale verhoging van fijnstof in de lucht in de jaren
voorafgaand aan de pandemie, nu zorgt voor 15 procent



meer sterfgevallen door corona. Die conclusie trokken ze
op basis van een brede data-analyse, waarbij ze per
county (een soort provincie) gegevens over de
luchtkwaliteit vergeleken met het aantal
coronasterfgevallen.

In Nederland riepen Brabantse politici gisteren op tot
onderzoek naar het verband tussen luchtverontreiniging
en coronasterfte. Noord-Brabant werd hard geraakt door
de virusuitbraak, en staat bekend om zijn relatief slechte
luchtkwaliteit dankzij verkeer en veehouderij.
 
'Verband steeds waarschijnlijker'
“Het verband tussen die twee factoren wordt steeds
waarschijnlijker,” zegt longarts Hans In ’t Veen. Als
longarts was hij namens de Nederlandse Vereniging van
Artsen voor Longziekten betrokken bij het nationale
Schone Lucht Akkoord, en hij roept nu op tot meer
onderzoek in Nederland.
“Allereerst wil je weten of er in Nederland ook zo’n
verband is vast te stellen. Het RIVM zou hier aandacht aan
moeten besteden, nu of straks.”

RIVM
In reactie op vragen van Zembla laat het RIVM weten dat
het “wenselijk” is om “dergelijk onderzoek in verschillende
landen en continenten uit te voeren.” Zo vergroot
herhaling de zeggingskracht van de resultaten, aldus het
RIVM.

https://www.ed.nl/brabant/groenlinks-sp-d66-en-pvdd-in-brabant-onderzoek-verband-tussen-slechte-luchtkwaliteit-en-coronahaarden~abd93a4f/


 
Het RIVM maakt deel uit van het MCC Collaborative
Research Network, een netwerk met onderzoekers uit
meer dan 40 landen, verspreid over de gehele wereld.
Een woordvoerder schrijft aan Zembla: “Binnen dit
netwerk wordt momenteel verkend of het mogelijk is op
korte termijn de volgende twee onderzoeken op te
starten.
- De invloed van het weer/klimaat op het begin, de ernst
en het verloop van de COVID-19-uitbraak.
- De bijdrage van luchtverontreiniging aan de ernst van de
COVID-19-uitbraak.
Het RIVM kan in principe aan beide onderzoeksvragen een
bijdrage leveren.”

Breed onderzoek
“Heel goed om in meerdere landen onderzoek te doen,”
reageert longarts In 't Veen. “Dan kun je ook corrigeren
voor andere factoren, zoals sociaal-economische status.
Het is goed om dat zo breed mogelijk te onderzoeken."

Maar, zo benadrukt hij: “epidemiologisch onderzoek als dit
zegt alleen iets over een verband. Niet over de oorzaak
van dat verband. Als we aanwijzingen vinden dat dat
verband er inderdaad is, moeten we nadenken over de
oorzaak. Is het inderdaad fijnstof of bijvoorbeeld
stikstofdioxide? En zo ja, welk mechanisme zit er dan
achter? Dat is een oproep aan laboratoria wereldwijd.”



Oorzaak
Epidemioloog Roel Vermeulen van de Universiteit Utrecht
en het UMCU sluit zich daarbij aan. “Op basis van het
onderzoek aan Harvard kunnen we nog niet zeggen of
luchtkwaliteit zelf de oorzaak is. Maar het is wel plausibel.
Luchtkwaliteit in het algemeen is heel belangrijk voor de
volksgezondheid. Het heeft effect op hogere sterfte, hart-
en vaatziekten en longaandoeningen. De oproep voor
Nederlands onderzoek, eventueel in samenwerking met
andere landen, lijkt me dus een goed idee.”

Mede namens de NVALT vraagt longarts In ’t Veen
regelmatig aandacht voor de verbetering van
luchtkwaliteit in Nederland. “Het zou me niet verbazen als
er inderdaad een oorzakelijk verband is tussen
luchtkwaliteit en coronasterfte. Er zijn verschillende
biologische mechanismen te bedenken. Maar we moeten
dat onderzoeken voor we weten of het echt zo is.”

Gemiddelden
“Het Harvard-onderzoek lijkt me zorgvuldig opgezet,”
aldus Vermeulen. “Maar er zitten ook beperkingen aan. Zo
zijn er per provincie gemiddelden gebruikt om
bijvoorbeeld de luchtvervuiling aan te geven. Terwijl er
binnen een provincie grote verschillen kunnen zijn, zowel
in de populatie als in de blootstelling aan luchtvervuiling.
Dat kan de resultaten vertekenen.”

“De onderzoekers hebben dat zoveel mogelijk proberen te



ondervangen, door te corrigeren voor factoren zoals
armoede en samenstelling van de bevolking. Als we
vervolgonderzoek doen in Nederland, zou het goed zijn
om met gegevens van individuele patiënten te werken in
plaats van gemiddelden.”

Huisarts in crisistijd
Zembla werkt aan een uitzending over huisartsen in Oost-
Brabant, die hun werk doen in het getroffen gebied.
Twaalf jaar geleden werden de bewoners van het
Brabantse dorp Herpen ook al opgeschrikt door een
besmettelijke ziekte: de Q-koorts. 

https://www.bnnvara.nl/zembla/artikelen/huisarts-in-crisistijd


Coronavirus kon meeliften
op luchtvervuiling boven
Noord-Italië
NU.nl

Italiaanse onderzoekers hebben ontdekt dat het
coronavirus kan vasthechten aan fijnstof - en zo grote
afstanden kan afleggen door de lucht.

De onderzoekers vonden het virus terug in luchtmonsters
rondom een industriecomplex in Bergamo, een stad in de
zwaar door corona getroffen Noord-Italiaanse regio
Lombardije.

Onderzoekers onder leiding van de Universiteit van
Bologna kwamen twee weken terug al met de hypothese
dat luchtvervuiling een rol kon spelen in de verspreiding
van het coronavirus.

https://www.nu.nl/


In een medisch vakblad schreven ze toen dat ze het
opvallend vonden dat de uitbraak veel extremer was in
Lombardije en de nabijgelegen Povlakte dan elders in
Italië. Deze Noord-Italiaanse regio's zijn het industriële
hart van het land, en een van de gebieden in Europa met
de slechtste luchtkwaliteit.

“In de sterkst vervuilde provincies is de
besmettingsgraad van de bevolking ongeveer tien keer
hoger dan in de schoonste regio's van Italië.”

Coronabesmettingen komen tien keer
meer voor in vervuilde regio's Italië

In de sterkst vervuilde provincies is de besmettingsgraad
van de bevolking ongeveer tien keer hoger dan in de
schoonste regio's van Italië. Daar hoeft geen oorzakelijk
verband van uit te gaan, maar toch besloot de
onderzoeksgroep te kijken of er misschien een directe link
bestaat tussen luchtkwaliteit en de verspreiding van het
virus.

“Bevolkingsdichtheid en volksgezondheid kunnen ook
achter 'verband' luchtkwaliteit schuilgaan.”

Over een periode van drie weken van eind februari tot half
maart verzamelden de onderzoekers luchtmonsters op 34
locaties rondom fabrieksterreinen in Bergamo. In acht van
deze monsters troffen de onderzoekers het genetisch
materiaal van het virus aan, dat zich bevond op kleine

https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2020.04.11.20061713v1
https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2020.04.11.20061713v1


roetdeeltjes. Een tweede analyse bevestigde de
meetresultaten, zo schrijven ze in een vervolgpublicatie in
hetzelfde vakblad.

Dat het genetisch materiaal van het virus kan worden
aangetroffen in luchtmonsters betekent niet automatisch
dat het ook mogelijk is om via het inademen van vervuilde
lucht besmet te raken.

Ten eerste kan de gebruikte test niet zien of het virus nog
intact is. En als het nog gaat om 'levend' virus, kunnen de
concentraties zo laag worden dat besmetting via die route
heel onwaarschijnlijk wordt. In vervolgonderzoek willen de
onderzoekers daarom bepalen hoe lang het coronavirus
besmettelijk blijft, nadat het zich hecht aan fijnstof.

Misschien wel sprake van
schijnverband

Het kan ook nog gaan om een schijnverband. Gebieden
met slechte luchtkwaliteit zijn doorgaans dichter bevolkt.
Bij hoge bevolkingsdichtheid is de kans op directe
overdracht van mens op mens ook groter. Ook kan er een
link bestaan via de volksgezondheid. Waar luchtkwaliteit
slecht is, komen long- en hart- en vaatziekten meer voor,
waardoor coronabesmettingen wellicht ernstiger
uitpakken.

https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2020.04.15.20065995v2


Beelden tonen betere luchtkwaliteit boven gebieden in
lockdown

In veel getroffen regio's is de luchtkwaliteit overigens
sterk verbeterd door de invoering van coronamaatregelen,
die wegverkeer en industriële uitstoot hebben
teruggedrongen. Ook boven de Noord-Italiaanse Povlakte
is met satellieten waar te nemen dat de lucht momenteel
schoner is dan normaal, zoals de video hierboven laat
zien.

Zie ook: We werken al drie weken vanuit huis: ademen
we ook schonere lucht?

https://www.nu.nl/coronavirus/6043101/we-werken-al-drie-weken-vanuit-huis-ademen-we-ook-schonere-lucht.html
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